
گفت وگوی تلفنی وزرای خارجه ترکیه و آمریکا

پامپئو: آنکارا بقیه آمریکایی ها را هم آزاد کند

یکی از منابع دیپلماتیک ترکیه اعالم کرد، وزرای خارجه ترکیه و آمریکا 
در پی آزادی کشیش آمریکایی محبوس در ترکیه با یکدیگر تماس تلفنی 

داشتند.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی صباح، دادگاهی در ترکیه روز جمعه اندرو 

برانسون، کشیش آمریکایی را به سه سال و ۴۵ روز حبس محکوم کرد.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در مقابل درخواست های آمریکا 
برای آزادی این کشیش مقاومت می کرد و تاکید داشت که دادگاه های کشورش 

مستقل عمل می کنند.
یکی از منابع دیپلماتیک ترکیه که خواست نامش فاش نشود، گفت: مولود چاووش 
اوغلو، وزیر خارجه ترکیه و مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا پس از آزادی این 

کشیش با یکدیگر تماس تلفنی داشتند.
جزئیات بیشتری در ارتباط با این تماس تلفنی منتشر نشده است.

این کشیش آمریکایی ۹ دسامبر ۲۰۱۶ به اتهام عضویت در گروه تروریستی گولن 
بازداشت شد.

اتهامات وارده به وی شامل جاسوسی برای پ.ک.ک و فتو است.
همچنین پامپئو بعد از آزادی کشیش آمریکایی در توئیتی از مقامات ترکیه 
خواست بقیه آمریکایی های محبوس در این کشور و نیز ترکیه ای هایی که در 

هیئت های دیپلماتیک آمریکا در ترکیه فعالیت  می کنند را "فورا آزاد" کنند.
پامپئو توئیت کرد: کشیش برانسون بعد از رنج طوالنی خودش و خانواده اش به 
کشورش بازمی گردد و امیدواریم ترکیه فورا بقیه شهروندان آمریکایی و کارمندان 

محلی وزارت خارجه که در بند هستند را آزاد کند.
این وزیر آمریکایی اظهار داشت: امروز روز بزرگی برای آمریکاست. شهروند دیگری 
آزاد شد، جهان باید بداند که رئیس جمهوری آمریکا و وزارت خارجه این کشور به 
تالش بی وقفه برای آزادی تمامی بازداشتی های آمریکایی و کسانی که به ناحق در 

زندان هستند، ادامه می دهند.
واشنگتن از آنکارا می خواهد "سرکان گولج" که تابعیت ترکیه ای و آمریکایی دارد و 
به عنوان دانشمند در ناسا کار می کند را آزاد کند. دادگاه ترکیه ای فوریه گذشته او را 
به اتهام تروریسم به هفت سال حبس محکوم کرد در حالی که ماه سپتامبر مجازات 

حبس او را به پنج سال کاهش داد.
مقامات ترکیه همچنین دو کارمند ترکیه ای هیئت دیپلماتیک آمریکا در این 
کشور را بازداشت کرده اند که یکی از آنها کارمند کنسولگری آمریکا در ادنا به نام 

"حکزه اولوکای" است که دادگاه روز جمعه با درخواست آزادی او مخالفت کرد.

سرمدی:

جهان به دنبال بی اثرسازی تحریم های ضد ایرانی 
واشنگتن است

 قائم مقام وزیر امورخارجه کشورمان با تاکید بر ایستادگی ایران در مقابل 
تحریم های جدید دولت ترامپ، از شکل گیری تدریجی اراده جهانی برای 

بی نتیجه ساختن تحریم ها خبر داد.
به گزارش جمعه شب ایرنا، مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر خارجه در حاشیه 
هفدهمین اجالس شورای روسای دولت های سازمان همکاری شانگهای که امروز در 
شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد با عبداهلل عبداهلل رئیس اجرائی دولت افغانستان 

دیدار کرد.
طرفین در این دیدار آخرین وضعیت روابط دو جانبه را بررسی و بر ضرورت تقویت 

آن تاکید کردند.
سرمدی در این دیدار با آرزوی برگزاری موفقیت آمیز انتخابات آتی پارلمانی 
افغانستان گفت: موضوع های دو جانبه در چارچوب کمیته های پنجگانه کاری، به 

خوبی در حال پیگیری است.
وی وضعیت امنیتی منطقه، شکست گروه های تروریستی در عراق، سوریه و انتقال 
عناصر این گروه ها به افغانستان و تهدید کشورهای آسیای مرکزی را تشریح کرد و 
ادامه داد: ما امنیت افغانستان را امنیت خود می دانیم و از هرگونه کمک برای مقابله 

با آنها دریغ نخواهیم کرد.
قائم مقام وزیر خارجه کشورمان همچنین بر ایستادگی کشورمان در مقابل تحریم 
های جدید دولت ترامپ، رد یکجانبه گرایی در سطح جهان و شکل گیری تدریجی 

اراده جهانی برای بی نتیجه ساختن تحریم ها تاکید کرد.
عبداهلل نیز در این دیدار به مالقات خود با رئیس جمهوری کشورمان در نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل در سالجاری اشاره و آمادگی دولت افغانستان را برای 

تسریع در نهایی کردن سند جامع همکاری های دو کشور اعالم کرد.
رئیس دولت اجرایی افغانستان افزود: موضوع های اساسی همچون امنیت، آب 
و همکاری های اقتصادی که در سند جامع آمده، از اولویت های دولت کابل است 
و آنچه در توان داریم برای نهایی کردن این توافق ها و افزایش مناسبات دو کشور 

انجام خواهیم داد.

IPU حضور هیات ایرانی به ریاست نماینده زن در اجالس
هیات پارلمانی جمهوری اسالمی ایران به ریاست سیده فاطمه حسینی 
نماینده تهران در مجلس برای شرکت در یکصد و سی و نهمین اجالس 
شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس جهانی )IPU( وارد ژنو سوئیس شد.

سیده فاطمه حسینی که رییس شورای اجرایی ایران در اتحادیه بین المجالس 
جهانی است در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا، شعار این نشست را »رهبری 

پارلمان ها در ارتقای صلح و توسعه در عصر نوآوری و تغییرات فناوری« عنوان کرد.
وی گفت: نمایندگان اعزامی عالوه بر شرکت در مجمع عمومی اجالس شورای 
اجرایی اتحادیه بین المجالس جهانی در کمیته های دائمی 'صلح و امنیت بین الملل'، 
'توسعه پایدار و تجارت'، دموکراسی و حقوق بشر'، 'امور سازمان ملل متحد' و ' 
اجالسیه زنان و جوانان' و نشست' آسیا - پاسفیک' و پنل های تخصصی شرکت 
می کنند. حسینی تاکید کرد: هیات اعزامی در حاشیه این اجالس از فرصت حضور 
خود برای فعال سازی دیپلماسی پارلمانی استفاده کرده و با نمایندگان کشورها 
دیدار و گفت و گو می کند. هیات اعزامی ایران در یکصد و سی و نهمین اجالس 
IPU را سیده فاطمه حسینی، پروانه مافی، علی اصغر یوسف نژاد، مصطفی ذوالقدر، 
محمدباسط درازهی، علی نجفی خوشرودی، اسفندیار اختیاری وکاظم جاللی تشکیل 
می دهد. این نخستین بار است که یک نماینده زن ریاست هیات پارلمانی ایران را در 
این اجالس برعهده دارد. حسینی نماینده تهران ششم شهریور ماه به عنوان رییس 

شورای اجرایی ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی )IPU( انتخاب شد.

انتشار قطره ای اطالعات مربوط به ناپدید شدن روزنامه 
نگار منتقد عربستانی ادامه دارد بطوریکه امروز شنبه 
رسانه های ترک مدعی اطالعاتی شده اند که از »اپل 

واچ« خاشقجی بدست آمده است.
است  هفته  یک  حدودا  الملل؛  بین  گروه  مهر،  خبرگزاری 
که رسانه های جهان به نوعی درگیری ماجرای مفقود شدن 

»جمال خاشقجی« روزنامه نگار منتقد عربستانی، شده اند.
)واشنگتن  آمریکایی  روزنامه  یک  بویژه  اخبار  دقیق  رصد 
پست( و یک روزنامه ترکیه ای )ینی شفق( نشان می دهد که 
تمامی اطالعات مربوط به مفقود شدن خاشقجی موجود است 
اما ترجیح داده شده که این اطالعات را بصورت قطره ای در 

اختیار مخاطبان قرار دهند.
اینکه چرا بجای انتشار کامل اطالعات این ماجرا ترجیح داده 
شده تا اطالعات بصورت جرئی منتشر شود، موضوع بحث این 

نوشتار نیست و خود نیازمند بحث مفصل دیگری است.
شدن  مفقود  اطالعات  تمامی  اینکه  ادعای  اثبات  برای 
خاشقجی در اختیار است همین یک مورد کافی است که در 
روزهای ابتدایی هفته گذشته روزنامه واشنگتن پست گزارش 
داد که یک تیم ۱۵ نفره از عربستان برای قتل خاشقجی به 
ترکیه سفر کرده اند و پس از گذشت چند روز مقامات ترکیه 
ای این خبر را با ذکر جزئیات و انتشار تصاویر مربوط به این تیم 

۱۵ نفره منتشر کردند.
این  کرده  اعالم  پست  واشنگتن  روزنامه  آنکه  جالب  نکته 
اطالعات را از یکی از افراد مطلع از تحقیقات مربوط به خاشقجی 

دریافت کرده است.
)ساعت  واچ  اپل  ماجرای  آنکه  از  پس  رابطه  همین  در 
هوشمند( خاشقجی و امکان استفاده از اطالعات آن مطرح شد 
امروز شنبه رسانه های ترکیه ای اعالم کرده اند که بر اساس 
اطالعات موجود در ساعت هوشمند خاشقجی مکان شکنجه و 

قتل وی مشخص است.
ماجرای اپل واچ

»لحظات شکنجه و قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد 
دولت عربستان در کنسولگری این کشور در استانبول توسط 
ساعت اپل او ثبت و ضبط و به گوشی آیفون او در بیرون از 

کنسولگری منتقل شده است«.
این ادعایی است که خبرگزاری رویترز آن را به نقل از »دیلی 

صباح«، روزنامه نزدیک به دولت ترکیه می نویسد.
گزارش »دیلی صباح« که رویترز به آن استناد کرده و هنوز 
صحت آن از سوی دیگر منابع تایید نشده در حالی منتشر می 

شود که هیاتی مامور از سوی ریاض روز شنبه برای گفتگو 
با مقامات ترک و انجام آنچه »تحقیق مشترک« در خصوص 
برده  نام  نگار منتقد عربستانی  ناپدید شدن روزنامه  ماجرای 

شده، وارد آنکارا شده است.
دو مسئول عالی رتبه ترک پیش از این به خبرنگار رویترز 
گفته بودند که خاشقجی هنگام ورود به کنسولگری عربستان 
در استانبول ساعت هوشمند اپل به دست داشت و این ساعت 
به یک گوشی همراه اپل که خارج از کنسولگری در اختیار نامزد 

وی بود، مرتبط بوده است.
با این وجود هنوز نحوه انتقال اطالعات ضبط شده توسط 
ساعت به گوشی آیفون و چگونگی استخراج آن از سوی ماموران 
مشخص  شده  یاد  ساعت  به  دسترسی  بدون  ترکیه  امنیتی 

نیست.
روزنامه »دیلی صباح« گزارش این موضوع را به نقل از »منابع 
موثق نزدیک به یک سرویس اطالعاتی ویژه« منتشر و تصریح 
کرده که جمال خاشقجی قبل از ورود به کنسولگری، سرویس 

ضبط اطالعات بر روی تلفن همراه و ساعت اپل خود را فعال 
کرده بوده است.

بر اساس این گزارش ماموران سرویس های امنیتی عربستان 
پس از مرگ خاشقجی متوجه ضبط صدا توسط ساعت هوشمند 
وی شده و بالفاصله اقدام به پاک کردن برخی فایل های ضبط 
شده کرده اند اما فایل اصلی دست نخورده باقی مانده و از گوشی 

آیفونی که دست نامزدش بوده استخراج شده است.
این خبر درحالی منتشر می شود که پیش از این روزنامه 
واشنگتن پست نیز اعالم کرده بود نوارهای ضبط شده صوتی 
و ویدیویی موجود حکایت از قتل روزنامه نگار منتقد عربستانی 

دارد.
این نشریه آمریکایی به نقل از منابع رسمی ترکیه و آمریکا 
که نخواستند نامشان فاش شود، اعالم کرده که آنکارا ویدیو 
و نوارهای صوتی ضبط شده ای را در اختیار دارد که نشان 
می دهد جمال خاشقجی در داخل کنسولگری عربستان در 

استانبول به قتل رسیده است.

طبق ادعای این منابع صداهای ضبط شده به صورتی کامال 
مشخص و قانع کننده نقش پانزده مامور ویژه عربستانی را که 
همزمان با قتل این روزنامه نگار وارد ترکیه شد بودند به اثبات 
می رساند. یکی از این منابع گفته است با استناد به این نوارهای 
صوتی و ویدیویی یاد شده می توان به روشنی متوجه شد که 
روزنامه نگار عربستانی چگونه مورد بازجویی، شکنجه و قتل 

قرار گرفته است.
ترکیه و عربستان سعودی روز پنجشنبه اعالم کردند برای 
تشکیل یک گروه کاری مشترک برای تحقیق بر روی این ماجرا 
به توافق رسیده اند. برخی منابع سعودی گفته اند خالد الفیصل، 
یکی از شاهزادگان دربار حکومت پادشاهی عربستان به همین 

منظور عازم ترکیه شده است.
این در حالیست که برغم ادعای مقامات امنیتی ترکیه مبنی 
بر به قتل رسیدن جمال خاشقجی، عربستان سعودی روز شنبه 
به صورت رسمی وجود هرگونه طرح و نقشه از سوی کشورش 

برای قتل این روزنامه نگار منتقد را منکر شد.
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تهدید ترامپ به "مجازات های سخت" علیه عربستان
رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد، در صورت ثابت شدن نقش عربستان در ناپدید شدن جمال خاشقجی، آمریکا مجازات های سختی را علیه ریاض اعمال می کند. به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه سی.بی.

اس عنوان داشت: هیچ کس تا به این لحظه از این مساله اطالع ندارد، اما خواهیم دانست، این مساله در دست بررسی است و به دقت آن را بررسی می کنیم و اگر این مساله به این نحو باشد، بسیار خشمگین خواهم شد. رئیس جمهوری آمریکا اظهار 
داشت: چه بسا عربستانی در ناپدید شدن خاشقجی دست داشته باشند، اگر این مساله ثابت شود، ایاالت متحده مجازات سختی را علیه آنها وارد می کند. وی تأکید کرد: این مساله بسیار خطرناک است، چراکه این مرد یک روزنامه نگار بوده است.

اخبار ادامه بازی رسانه ای با مخاطبان

آیا »اپل واچ« راز مفقود شدن خاشقجی را فاش می کند

گزارش یک روزنامه بلژیکی از سازوکار ویژه اروپا برای تجارت با ایران

ایجاد  برای  اروپا  به تالش های  اشاره  با  گزارشی  در  بلژیکی  روزنامه  یک 
کانال های مالی برای ادامه تعامالت اقتصادی با ایران نوشت: وضعیت حقوقی 

سازوکار اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران هنوز مشخص نیست.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه بروکسل تایمز اتحادیه اروپا و ایران توافق کردند که 
پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای نیز به تجارت ادامه دهند. آنها به تازگی برای دور 
زدن تحریم های واشنگتن علیه تهران اعالم کردند که می خواهند برای حفظ کانال های 
پرداخت پول به ایران خارج از نظام بانکداری که ممکن است هدف این تحریم ها قرار 
گیرد یک سازوکار ویژه ایجاد کند، اما هنوز مشخص نیست که این کار از نظر عملی 

و حقوقی امکان پذیر باشد.
پس از نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو توافق هسته ای در ۲۴ سپتامبر 
در نیویورک شرکت کنندگان از ابتکار عمل اتحادیه اروپا برای ایجاد این سازوکار ویژه 
برای تسهیل پرداخت پول در رابطه با صادرات و واردات ایران استقبال کردند. بخش 
دوم تحریم های آمریکا علیه ایران که حوزه نفت را در بر می گیرد از روز چهارم نوامبر 

اعمال خواهد شد که صادرات نفت این کشور را هدف قرار می دهد.
نشست نیویورک به ریاست فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
و با حضور وزیران امور خارجه تروئیکای اروپا، روسیه، چین و به عالوه ایران برگزار شد. 
موگرینی پس از این نشست درباره  نتایج به دست آمده ابراز خوش بینی کرد و گفت 

که این سازوکار جدید ممکن است در ماه نوامبر آماده شود.
به نوشته این روزنامه بلژیکی با این حال کار روی این سازوکار ویژه در مرحله  

مقدماتی است و هنوز جزئیاتی در مورد عملکرد آن منتشر نشده است.
یک سخنگوی بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت وگو با بروکسل تایمز 
در پاسخ به این که آیا این اتحادیه مشروعیت سازوکار جدید پرداخت به ایران را 

راستی آزمایی کرده است یا نه، گفت که موگرینی در این زمینه کامال شفاف بوده و 
تایید کرده است که کار همچنان ادامه دارد.

یک منبع آگاه در بانک مرکزی اروپا نیز گفت که هیچ رایزنی رسمی )با این بانک( 
درباره این طرح انجام نگرفته است. معموال درباره اقدامات قانونی که به بخش مالی 
مربوط می شود مشورت هایی با ما انجام می گیرد. البته در خصوص سایر فعالیت های 
قانون گذاری و طرح هایی که خارج از فرآیند رسمی تصمیم گیری اتحادیه اروپاست 

چنین مشورت هایی انجام نمی شود.
این روزنامه بلژیکی در ادامه با اشاره به این که این سازوکار ویژه قرار نیست بانک 
باشد، تصریح کرد: بنابراین برای این سازوکار نیازی به مجوز بانکی از بانک مرکزی 
نیست. این سازوکار قرار است همچون یک سیستم تهاتر عمل کند که از طریق آن 

نفت ایران در ازای کاالهای اروپایی بدون جابه جایی پول تبادل می شود.
برخی تحلیلگران نسبت به کارساز بودن این مکانیسم تردید دارند. شرکت های 
اروپایی ممکن است همچنان به دلیل تجارت با ایران هدف تحریم قرار گیرند، به همین 

دلیل تاکنون برخی از آنها تصمیم گرفتند که چنین خطری را نپذیرند.
به نوشته بروکسل تایمز صرف نظر از این که ساختار این سازوکار چه چیزی باشد 
شرکت ها هیچ راهی برای نقل و انتقال پول از آن بدون همکاری بانک ها نخواهند 
داشت. بانک ها ممکن است در صورت همکاری با جریمه های آمریکا مواجه شوند، چرا 
که وزارت خزانه داری آمریکا پیش از این تاکید کرده است که اقدامات جایگزین برای 

دور زدن تحریم های این کشور را به دقت بررسی خواهد کرد.

وزیر خارجه روسیه اعالم کرد: آمریکا با کمک هم پیمانان 
سوری خود تالش می کند از اراضی شرق فرات برای ایجاد 

یک شبه دولت استفاده کند.
سرگئی  اسپوتنیک  خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
الوروف، وزیر خارجه روسیه در پاسخ به سوال رسانه های فرانسه 
گفت: من با شما موافق نیستم که ادلب آخرین منطقه دارای 
مشکل در سوریه است. در سوریه تا شرق فرات اراضی گسترده ای 
وجود دارد که در آنها اتفاقات غیرقابل قبولی رخ می دهند. آمریکا 
تالش می کند از این مناطق با کمک هم پیمانان سوری خود به 
ویژه کردها برای ایجاد یک شبه دولت استفاده کندکه این یک 

گام غیرقانونی است.
الوروف در ادامه گفت: ما بعید نمی دانیم که آمریکا در این 
منطقه تالش کند وضعیت را بحرانی نگه دارد تا کسی آرامش 

نیابد.
اداره های  گسترش  از  اخیرا  سوریه  دموکراتیک  شورای 
خودمختاری که قبال کردها در شمال شرق سوریه بنا کرده  بودند، 
خبر داد که شامل الجزیره، )الحسکه(، کوبانی )عین العرب( و منبج 

به اضافه رقه، الطبقه و حومه شمالی دیرالزور می شود.
این شورا همچنین تصویب کرد در مناطق تحت کنترل کردها 
در شمال سوریه انتخابات محلی و قانون تقسیمات اداری اجرایی 

شود.
وزیر خارجه روسیه ادامه داد: آمریکایی ها در آنجا سیستم هایی 
قدرت شرعی  تا جایگزین سیستم های  ایجاد می کنند  موازی 
سوریه شوند و آنها همچنین در جهت بازگرداندن آوارگان و اسکان 

آواره ها در آنجا عمل می کنند.
الوروف افزود: بعید نمی دانیم آمریکا از آب گل آلود ماهی بگیرد 

و این منجر به اتفاقی خوب نخواهد شد.
وی درباره توافق منطقه عاری از سالح در ادلب نیز گفت: این 
توافق عمال موقتی است و این داستان بعد از بازگشت قدرت به 

ملت سوریه خاتمه می یابد و هر نیرویی که بی دعوت به سوریه 
آمده باید این کشور را ترک کند و این برای همه روشن و مبرهن 

است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه نیز اعالم 
کرد: کارها برای برگزاری نشست سران چهار کشور روسیه، فرانسه، 

ترکیه و آلمان درباره سوریه در دست انجام است.
الوروف همچنین در مصاحبه با روزنامه الیوم مصر گفت: تمامی 
مقدمات الزم برای گسترش مشارکت ها میان دو کشور روسیه و 
مصر در سطح جدیدی که منافع دو کشور را محقق کرده و حافظ 

ثبات منطقه باشد، فراهم شده اند.
وزیر خارجه روسیه افزود: امسال هفتادوپنجمین سالگرد آغاز 
روابط دیپلماتیک مسکو - قاهره را جشن می گیریم این تاریخ 
آغازی برای مرحله جدید و بسیار بااهمیتی از روابط دو ملت است 

که ریشه های آن به تاریخ باز می گردد.
رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه گفت: مردم دو کشور مصر 
و روسیه تالش های خود را بارها در مسیر نمونه های عالی صلح، 
آزادی، حقیقت و عدالت یکپارچه کردند. در بحران سال ۱۹۵۶ 
سوئز ما از یکدیگر حمایت کردیم. در جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ 
با هم بودیم. زمانی که اتحادیه شوروی اقدامات بزرگی را برای 

تقویت توانمندی های دفاعی ما اتخاذ کرد.
وی تاکید کرد: تجربه کار مشترک و نتیجه بخش و تکیه بر 
اصول صداقت، اعتماد، احترام متقابل و رعایت منافع یکدیگر امروز 
اساس روابط ماست که به سطح مشارکت جامع و همکاری های 

استراتژیک رسیده اند.
الوروف در ادامه گفت: گفت وگوی سیاسی میان ما به شکل 
جدی پیشرفت می کند و تبادالت تجاری دو کشور به رشد خود 
ادامه می دهد و اکنون از ۶.۵ میلیارد دالر فراتر رفته است. اجرای 
پروژه های بزرگی مانند ساخت نیروگاه هسته ای طبق مدل روسیه 
در منطقه الضبعه و ایجاد یک منطقه صنعتی روسی در سوئز آغاز 

شده است.
وزیر خارجه روسیه ادامه داد: همکاری ما در دو حوزه نظامی و 
فناوری به نیروهای مسلح و دستگاه های امنیتی مصر امکان مقابله 
با خطرات تروریستی را با کارکرد بیشتر می دهد. اشکال جدیدی 
از همکاری ها در این زمینه میان دو کشور آغاز شده است و در 
خاک روسیه و مصر در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ رزمایش های 

نظامی مشترکی انجام شد.
تاکید بر توجه مسکو به توسعه روابط فرهنگی  با  الوروف 
از  برای  تصمیم  آن  نمونه های  از  گفت:  کشور  دو  انسانی  و 
که  است  قاهره  و  مسکو  میان  مستقیم  پروازهای  سرگیری 
در سفر رئیس جمهوری روسیه به قاهره در دسامبر گذشته 

حاصل شد.
وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: آنچه امروز اهمیت دارد ادامه 
تالش های مشترک برای افزایش امنیت دو کشور از جمله وسائل 
نقلیه هوایی است و ما براین باوریم که این امر به ما این امکان را 
خواهد داد که به سطوح جدیدی در حوزه گردشگری دست یابیم.

الوروف درباره گفت وگوی روسیه – مصر در سطح بین الملل 

ایجاد  به  پایبندی  اصل  بر  مبتنی  این گفت وگو  داشت:  اظهار 
یک ساختار جهانی چند قطبی و عادالنه تر و دموکرات تر است 
که به اصول اصلی ذکر شده در منشور سازمان ملل برای روابط 

بین المللی متکی است.
خواهان  همواره  قاهره  و  مسکو  افزود:  روس  مسؤول  این 
حل بحران ها و درگیری های مختلف تنها از راه های سیاسی و 
و  تروریسم  با  مبارزه  برای  جهانی  جامعه  اتحاد  و  دیپلماتیک 
افراط گرایی و نیز تقویت سیستم عدم گسترش سالح های کشتار 

جمعی هستند.
الوروف تاکید کرد: مسکو برای افزایش هماهنگی ها در حوزه های 
مختلف و پیش از هر چیز برای حفظ امنیت و صلح خاورمیانه و 

رعایت حق مردم منطقه در تعیین سرنوشت شان آمادگی دارد.
او در پایان نیز گفت: روشن است که تمامی مقدمات الزم برای 
توسعه مشارکت و همکاری های چندجانبه میان روسیه و مصر به 
نحوی که موجب شکوفایی دو کشور و حفظ ثبات منطقه و جهان 
شود وجود دارد و ما به همکاری هایمان با برادر مصری در راستای 

تحقق این هدف عالی ادامه خواهیم داد.

الوروف:

آمریکا می خواهد یک "شبه دولت" در شرق فرات ایجاد کند


